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RM.0002.1.2011 
 

 P R O T O K Ó Ł  NR IV /11 
z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 

z dnia 28 stycznia 2011r. 
 
IV sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali posiedzeń Rady Miejskiej w 
Kamieńsku w godz. 900 – 1210. 
Stan radnych 14. Obecnych na sesji 11 radnych (Nieobecni radni: Renata Jurczyk, Franciszek 
Stępień, Waldemar Wasiński. Radny Marek Ludwiczak spóźnił się na obrady).  
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych.                                             Załącznik Nr 1  
 
Ponadto na sesję zostali zaproszeni: Burmistrz Kamieńska – Bogdan Pawłowski, Sekretarz Gminy 
– Ryszard Kurman, Skarbnik Gminy – Maria Ozga, Radca Prawny – Bożena Mazurkiewicz, p.o. 
Dyrektora ZSP w Kamieńsku – Elżbieta Antoszczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 
Radomszczańskiego – Bożena Sewerynek, Stefan Kobylarz – Komu Czemu”, Justyna Drzazga – 
„Co Nowego”, TV NTL. 
 

W załączeniu do protokołu – lista obecności gości zaproszonych.                          Załącznik Nr 2 
 

Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw.                                 Załącznik Nr 3 
 

PORZĄDEK OBRAD:  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w 

Kamieńsku Pana Ryszarda Kurmana. 
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu Nr III/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. 
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
6. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza 

między sesjami.  
7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku nt. działalności 

Zespołu Szkół. 
8. Przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok. 
9. Podjęcie uchwał. 
10. Interpelacje i zapytania. 
11. Zakończenie obrad. 

 

W załączeniu do protokołu - zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z 
proponowanym porządkiem obrad.                                                                            Załącznik Nr 4 
 

p u n k t  1 
Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia IV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji dokonał Przewodniczący Rady 
Jarosław Kozik witając serdecznie radnych i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 
stwierdził, że na stan 14 radnych obecnych jest 10. stanowi to quorum, a więc Rada może 
obradować i podejmować uchwały.  
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p u n k t  2 
 

Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku 
Pana Ryszarda Kurmana. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik poinformował, że Pan Ryszard Kurman w związku z 
wyborem na Sekretarza Gminy złożył rezygnację z mandatu radnego, dlatego Rada ma obowiązek 
podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu.  
Następnie odczytał treść pisma Pana Ryszarda Kurmana oraz projekt uchwały w sprawie 
wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku Pana Ryszarda Kurmana. 
 

W załączeniu do protokołu – pismo p. R.Kurmana w sprawie rezygnacji z mandatu radnego Rady 
Miejskiej w Kamieńsku.                                                                                             Załącznik Nr 5    
 
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały. 
 

(Na sesję przybył radny Marek Ludwiczak – godz. 905) 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku Pana Ryszarda Kurmana. Głosowało 11 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Kamieńsku Pana 
Ryszarda Kurmana.                                                                                                    Załącznik Nr 6 
 

p u n k t  3 
 

Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Wniosków w sprawie zmiany porządku obrad nie zgłoszono.  
W związku z powyższym Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 4. 
 

p u n k t  4 
 

Przyjęcie protokołu Nr III/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.  
 

Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr III z dnia 29 grudnia 2010 r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. protokołu. Głosowało 11 radnych. 
Za przyjęciem ww. protokołu głosowało 11 radnych.  W wyniku głosowania ww. protokół został 
przyjęty jednogłośnie. 
 

p u n k t  5 
 

Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych. 
 
Sprawozdanie z działalności w okresie od 30 grudnia 2010 r. do 28 stycznia 2011 r. kolejno zdali: 
 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Wiesław Kociniak – z posiedzenia Komisji dnia 
26 stycznia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
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2. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. 
Marek Ludwiczak – z posiedzenia Komisji w dniu 25 stycznia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 

 

3. Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych p. 
Renata Bidzińska – z posiedzenia Komisji w dniu 14 stycznia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 9 do protokołu. 
 

4. Przewodniczący komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Stefan Górny – z posiedzenia 
Komisji w dniu 24 stycznia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 10 do protokołu. 
 

 

5. Wiceprzewodniczący Komisji Planowania, Budżetu i Finansów p. Wiesław Kociniak –     
z posiedzenia Komisji w dniu 26 stycznia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
 
 

6. Przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury p. Radosław 
Turlejski – z posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2011 r. 

 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 
 

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik podziękował przewodniczącym za zdanie sprawozdań i przeszedł 
do punktu 6. 
 

p u n k t  6 
 

Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał i wniosków. Działalność Burmistrza między 
sesjami. 
 
Burmistrz Kamieńska Bogdan Pawłowski zdał sprawozdanie z działalności między III i IV sesją 
w kolejności: 

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 
2. Sprawozdanie z realizacji wniosków wypracowanych przez Komisje stałe Rady 

Miejskiej. 
3. Sprawozdanie z działalności burmistrza. 

 
Ad. 1. 
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
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Ad. 2 
 
Komisja Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury; 
 
Wniosek „Komisja wnioskuje o podjęcie zdecydowanych działań w kierunku udrożnienia rowów 
na terenie Gminy Kamieńsk”.  
 

W miarę posiadanych w budżecie środków prowadzone będą prace konserwacyjne zmierzające do 
udrożnienia rowów melioracyjnych. Zamierzamy również podjąć działania zmierzające do 
reaktywowania na terenie gminy spółek wodnych. Po prostu są w tym roku bardzo duże problemy 
związane z wodą, która podmywa drogi, przelewa się, zalewa użytki rolne. I tutaj jednym z 
możliwych ruchów to są spółki wodne, które mogą być dofinansowywane natomiast rolnik nie 
może być. Problem wcale nie jest prosty, jeżeli chodzi o melioracje o rowy, dlatego że zgodnie z 
prawem wodnym utrzymanie we właściwym stanie tych rowów jest obowiązkiem właściciela. A 
tutaj tych właścicieli mamy sporo i wystarczy, że jeden z właścicieli zaniedbuje ten obowiązek 
reszta rowów może być dobrze wyczyszczona dobrze utrzymana a woda i tak będzie się blokować 
w tym miejscu gdzie ten rów nie jest oczyszczony.  

 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o podjęcie dyskusji i stosownych działań w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego”.  
 

Przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego gminy zwrócona będzie większa 
uwaga na upublicznienie prac planistycznych na każdym etapie. Obecnie jesteśmy na etapie 
kończącym te plany i zachęcam radnych, że można w odpowiedniej komórce w Urzędzie 
Miejskim (w inwestycjach) przejrzeć te plany, zobaczyć jak one wyglądają, zapytać o szczegóły i 
jeżeli są jakieś uwagi to bardzo bym prosił o przekazywanie ich, bo myślę, że jeszcze jest chwila 
na to żeby przynajmniej niektóre złe zapisy złe propozycje zostały skorygowane. 
 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o podjęcie dyskusji na temat wyposażenia gminnych świetlic dla 
mieszkańców Gminy Kamieńsk”.  
 

W miesiącu lutym przeprowadzane będą zebrania wiejskie w sprawie wyboru sołtysa, podczas 
których zamierzam zasięgnąć informacji o dotychczasowym wyposażeniu świetlic wiejskich. Ja 
myślę, że tutaj ten wniosek można by było dalej rozszerzyć, że oprócz tego, że, w co wyposażyć 
to jeszcze, co w tych świetlicach ma się dziać, jak te świetlice mają funkcjonować, żeby one były 
jak najbardziej wykorzystane, bo są to spore koszty i przy budowie następne koszty będą 
powstawać. Natomiast, jeśli ma to służyć raz na 4 lata wyborom sołtysów ewentualnie przed 
samymi wyborami na spotkania z radnymi, a cały czas ta świetlica ma być zamknięta, to koszty 
ponoszone na utrzymanie i budowę są nieadekwatne do takich możliwości.  
 
Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych; 
 

Wniosek: „Komisja wnioskuje o wykonanie wymiany podłogi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Gorzędowie w okresie ferii zimowych.” 
 

Wniosek został zrealizowany. Tutaj pojawił się taki problem, że okazało się, że w dwóch salach 
podłogi po prostu się zarywają. Podłogi (jak i cały budynek) były wykonywane w latach 50-tych i 
były wykonane z płyt, była słaba wentylacja i to zgniło. I tutaj nie ma dyskusji. Była okazja, że 
akurat są ferie i te główne roboty, które stanowią zagrożenie dla dzieci zostały wykonane w 
okresie teraz ferii. Później jakieś drobne kosmetyczne rzeczy będą robione po feriach.  
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Wniosek: „Na podstawie zebranych informacji o działalności ZSP komisja stwierdza, że stan jest 
niezadowalający i należy niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do poprawy sytuacji w tej 
placówce”. 
 

Sytuacja w ZSP w Kamieńsku analizowana jest na bieżąco, na bieżąco też podejmowane są 
najpilniejsze decyzje. Ze swojej informacji mogę Państwu powiedzieć, że była kolejna kontrola 
tym razem zarządzona przez Kuratora Łódzkiego. Odbyło się moje spotkanie z Panią wizytator 
dotyczące awansów, które miały miejsce w grudniu, gdzie część nauczycieli była dopuszczona 
część nauczycieli nie była dopuszczona. Czekamy na wnioski pokontrolne i na protokół z 
kontroli.  

 
Komisja  Rolnictwa i Ochrony Środowiska;  

  

Wniosek: „Komisja wnioskuje o wykonanie rowu odwadniającego w Gorzędowie obok zbiornika 
„Roguzie”. 
 

Dokonamy rozeznania, co do możliwości technicznych wykonania rowu odwadniającego poczym 
wykonana zostanie wstępna ocena finansowa i możliwości gminy w tym zakresie. Bo nikt nie 
kwestionuje potrzeby odwodnienia w ogóle w centrum Gorzędowa natomiast trzeba zobaczyć czy 
jest, gdzie ten rów wykonać, jaki ten rów ma być, jakie środki są na niego potrzebne, kto będzie 
później wykonywał. To jest cały szereg różnych działań. Niemniej jednak tutaj w tym kierunku na 
pewno działania będą podjęte.  
 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o wyczyszczenie zbiornika „ Roguzie” w Gorzędowie. 
 

Stanowisko podobne jak wyżej. 
 

Wniosek: „Komisja wnioskuje sporządzenie planu rozwoju firmy „Amest” na terenie Gminy 
Kamieńsk zawierający ewentualny poziom zatrudnienia oraz przewidywane dochody dla 
mieszkańców Gminy Kamieńsk”.  
 

Wystąpię do Zarządu Spółki „Amest Kamieńsk” z prośbą o przedstawienie założeń ekonomiczno 
– technicznych w zakresie planów rozwojowych, tzn. jak oni to widzą w przyszłości. Bo 
rozumiem, że intencja Komisji jest taka żeby firma się określiła czy będą nowe miejsca pracy, 
jakie są możliwości dalej rozwoju firmy, finansowania, wpływów do budżetu Gminy Kamieńsk.  
 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Dyrektora ZGK kalkulacji cen wywozu 
śmieci od mieszkańców Gminy Kamieńsk”.  
 

Wniosek przekazano dyrektorowi ZGK w Kamieńsku. Będzie na pewno dopilnowany. Zresztą i 
nie tylko w tym zakresie, Zakładowi generalnie trzeba się przyjrzeć zobaczyć podpowiedzieć 
pomyśleć, jakie zmiany tam ewentualnie dokonać żeby nie było sytuacji, które dzisiaj ten zakład 
borykają w bardzo dużym stopniu. 
 

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Planowania Budżetu i Finansów; 
 

Wniosek: „Komisje wnioskują o wycofanie środków pieniężnych z działu 921 rozdział 92109 
przeznaczonych na: projekt budowy świetlicy w Podjeziorze w kwocie 20.000 złotych i projekt 
budowy świetlicy w Gałkowicach Nowych w kwocie 20.000 złotych, a przeznaczenie ich na 
bieżące potrzeby mieszkańców Gałkowic Nowych i Podjeziora.” 
 

W Sołectwie Podjezioro odbyło się zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa, którego zasadniczym 
tematem była budowa świetlicy wiejskiej. Pomiędzy społecznością wsi Gałkowice Nowe               
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i Podjezioro zachodzi spór, co do lokalizacji przyszłej świetlicy. Zaproponowałem, aby 
społeczność całego Sołectwa Podjezioro zdecydowała jednoznacznie o jednej wspólnej lokalizacji 
przyszłej świetlicy. Wypracowaliśmy też taki wniosek, że – po pierwsze – powstała grupa (czy to 
komitet będzie się nazywał) budowy tej świetlicy. Następna rzecz; szukamy działki. Na razie 
prosimy mieszkańców tych dwóch sołectw żeby wskazali nam takie działki, które są duże dobrze 
położone (najlepiej gminne) z dostępem do drogi z możliwością uzbrojenia w media. Przy okazji 
na tym spotkaniu mieszkańcy też postawili kilka innych kwestii – po pierwsze – problem z wodą, 
który się pojawił, problem z drogami, problem z oświetleniem. Część lamp będzie wymienianych 
na nowe. Następnie; uporządkowanie stosunków wodnych (tych rowów). Jest to problem bardzo 
trudny, jest to problem nękający nas od wielu lat i problem, który bardzo trudno tak szybko 
rozwiązać.  
 
Wniosek: „Komisje wnioskują o wycofanie środków pieniężnych w kwocie 80.000 złotych na 
budowę chodnika w Gałkowicach Starych (dział 600 rozdział 60014), a wykorzystanie ich na inne 
cele.” 
 

Prowadzone są rozmowy z zarządcą drogi powiatowej Kalisko – Piotrków Tryb. o rozważenie 
możliwości wspólnej inwestycji. Rozważana jest również konieczność przesunięcia tych środków 
na budowę drogi dojazdowej do nowo powstającej oczyszczalni ścieków w Gałkowicach Starych, 
bo rozjeżdżony grząski teren uniemożliwia dojazd wykonawcy na budowę tej oczyszczalni. 
Niemniej jednak w tej chwili najważniejsze dla mnie jest to, że ze starostwem (z właścicielem 
drogi) trzeba wypracować wnioski jak inwestycje na drogach powiatowych mają być wspierane 
przez Gminę Kamieńsk.  
 
Wniosek: „Komisje wnioskują o zabezpieczenie środków pieniężnych na zatrudnienie osób 
odpowiedzialnych za obiekty sportowe i świetlice na terenie gminy.” 
 

W projekcie budżetu gminy na 2011 r. zabezpieczono środki na całokształt działalności dla boisk 
sportowych Orlik oraz klubów sportowych „Świt” Kamieńsk i „Polonia” Gorzędów.  Przewiduje 
się również w najbliższym czasie wygospodarowanie środków dla świetlic wiejskich w tym na 
utrzymanie gospodarza danego obiektu. 

 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; 
 

Wniosek: „W związku z obecną porą roku i zwiększoną potrzebą oświetlenia ulicznego Komisja 
wnioskuje o częstsze przeglądy oświetlenia i usunięcie usterek.” 
 

Sprawę przekazano dyrektorowi Zakładu Gospodarki do bieżącej realizacji. Również chcę tutaj 
podkreślić, że każdorazowo jest sytuacja taka, że jeżeli pojawiają się sygnały że gdzieś tam 
światło się źle świeci, popsute jest, to przekazujemy ZGK, który za to odpowiada. Również 
wielka prośba do Państwa sołtysów, że jeżeli gdzieś jakaś lampa czy fragment oświetlenia się nie 
świeci albo są problemy proszę przekazywać to albo tu do Urzędu albo do Zakładu Gospodarki i 
będziemy tą sprawę pilotować. 
 
Wniosek: „Komisja wnioskuje o udrożnienie przejść dla pieszych i bieżące odśnieżanie chodników 
na tych przejściach.” 
 

Wniosek realizowany na bieżąco. 
 

Ad. 3.  
Chciałbym tutaj się skupić na problemach tych najważniejszych, które w tym okresie 
międzysesyjnym wystąpiły, mianowicie:  
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1)  Sprawa zakończenia kanalizacji i budowa oczyszczalni w Gorzędowie; 
 

Jesteśmy – jak mówiłem wcześniej – na etapie koncepcji czy budować oczyszczalnię między 
Gorzędowem a Barczkowicami czy może pomyśleć o połączeniu tego z kanalizacją, która jest w 
Kamieńsku i rozbudować oczyszczalnię w Kamieńsku i dołączyć Gorzędów. Firma, która zajmuje 
się projektowaniem, która zajmuje się wykonawstwem – firma Sumaks – takie koncepcje 
niedawno nam przesłała, jesteśmy na etapie analizowania. To nie jest prosta decyzja. To są 
wielkie koszty, to są decyzje, które będą rzutować na przyszłość, bo chciałem podkreślić, że 
trzeba pamiętać, że jeżeli oczyszczalni będzie więcej to koszty oczyszczania ścieków będą rosły. 
Inna kwestia (która wyszła przy okazji) jest taka, że jedna z przepompowni w Kamieńsku, która 
przepompowuje bardzo duże ilości ścieków z terenu Kamieńska wymaga albo wzmocnienia pomp 
albo zrobienia zapasu z pompy, ponieważ ona już od paru lat pracuje na wysokich obrotach i w 
momencie, kiedy by doszło tam do awarii to może być tak, że ¾ Kamieńska zostanie ze ściekami. 
 
2) Budowa oczyszczalni w Gałkowicach Starych;  

Analizowałem dokumentację, (która była wcześniej) tam są 4 warianty umiejscowienia 
oczyszczalni i wybrano wariant piąty zupełnie daleko od Gałkowic, około 600 metrów od drogi 
powiatowej w kierunku sąsiedniej gminy Bełchatów). Problem jest taki, że nie można dojechać 
przez dużą część roku do tej oczyszczalni, aby ją w ogóle budować. Było spotkanie z 
wykonawcami, którzy się uskarżają, że mają problemy z pracami, z dotarciem tam. Im są 
potrzebne 3 miesiące żeby ta oczyszczalnia mogła funkcjonować (1 na budowę i 2 na rozruch). 
Termin mamy chyba koniec czerwca, czyli 6 miesięcy tylko ile z tych 6-ciu miesięcy będzie 
suchych gdzie będzie można dojść. Najprawdopodobniej trzeba będzie wybudować drogę (teren 
jest bardzo podmokły, teren jest już przekopany dwukrotnie w śladzie drogi jest położony 
kolektor i zasilanie energetyczne, czyli jest to już teren wzruszony). Oczyszczalnia jest 
zlokalizowana blisko sąsiedniej gminy i nasz rów jest oczyszczony, ale sąsiedniej gminy nie. 
Dzisiaj jest problem taki, że woda tam już zalewa łąki i zalewa tą oczyszczalnię, która jest w 
trakcie budowy. No jest później jeszcze pytanie o odprowadzenie tej wody poza teren naszej 
gminy. Na pewno nie obejdzie się bez dopłacenia do tego jak planowaliśmy w poprzednim roku 
żeby pomóc ten rów oczyścić, bo to jest w naszym interesie. To już dzisiaj Państwu radnym 
sygnalizuję, że taki wydatek nas czeka. Nie wiem, jaki będzie duży wydatek na to 600 metrów 
drogi? Tam chodzi o 3-metrową drogę dojazdową żeby można było w trakcie budowy i później 
do eksploatacji tego obiektu dojechać. Jesteśmy na etapie szykowania projektu do tej drogi, bo to 
jest nowa rzecz i musimy ją zaprojektować. Dlaczego mówię o terminie czerwcowym? Dlatego że 
to są środki UE, jeżeli będą terminy zawalone po prostu te pieniądze przejdą nam koło nosa.  
 
3) Melioracje i podtopienia; 

Jak już wcześniej powiedziałem trzeba się szykować żeby ten temat rozwiązywać. Nie 
rozwiążemy go szybko, nie rozwiążemy go tanio i nie będzie to rozwiązanie łatwe. Po prostu 
trzeba kompleksowo zacząć brać się za odwodnienie, za te rowy. Czy same rowy wystarczą? 
Myślę, że nie. Kiedyś był pomysł zbiornika retencyjnego, może warto do niego wrócić. Przy 
okazji tutaj powiem o innej sytuacji; mamy w tej chwili zamkniętą jedną z dróg, drogę Danielów 
– Podjezioro, która jest świeżo po remoncie (2 lata temu chyba tam był remont). Ilość wody tam 
jest taka, że przelewa się górą (momentami tam było kilkadziesiąt centymetrów wody), więc ze 
względów bezpieczeństwa trzeba było tę drogę zamknąć. Nie wiem jak długo będzie zamknięta. 
Tam dojdą nowe oznakowania. Jest to utrudnienie dla mieszkańców, za co przepraszam, ale nie 
ma innego wyjścia. Będą to koszty dla gminy, dlatego że autobus z dziećmi będzie jeździł dłuższą 
trasą, za co trzeba będzie zapłacić. Powiedzmy sobie krótko, że droga będzie do remontu, bo po 
takim podtopieniu po takim wymyciu pobocza trzeba tą drogę będzie remontować. W jakim 
zakresie zobaczymy jak wody opadną.  
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4) Samochód strażacki dla OSP Kamieńsk; 
 

Są podejmowane działania w celu pozyskania tego samochodu. Wniosek strażacki z tego, co 
wiem do Komendy Wojewódzkiej został przygotowany. W tej chwili jest dopracowywany i 
czekamy na przyjście strażaków i podpisanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. I tutaj w tej kwestii również po złożeniu tych wniosków podejmiemy działania żeby 
może w tym roku udało się uzyskać samochód strażacki.  
 
5) Sprawa odśnieżania; 

 

Proszę Państwa odśnieżamy Zakładem Gospodarki Komunalnej i powiem tak; czy jest śnieg czy 
nie ma to my im płacimy stałą kwotę (jakby przyszła zima, że nie ma w ogóle śniegu to im za to 
odśnieżanie płacimy i jak przyjdzie taka zima, że tego śniegu będzie po 2 metry codziennie to nie 
zwiększamy im pieniędzy muszą się w tym wyrobić). Druga sprawa; usługa ta jest robiona na 
podstawie umowy, w której pisze, że posypują tylko skrzyżowania i jak jest ślisko. Następna 
rzecz to jest taka, że sprzęt jaki mają takim dysponują i często nie odśnieżają niektórych wąskich 
dróg, bo nie mają czym odśnieżać. Jeżeli chcemy od nich więcej wymagać to trzeba im po prostu 
ten sprzęt kupić. Do czego zmierzam... Do tego żeby Państwo mieli trochę wyrozumiałości do 
tego, że trzeba się zastanowić nad przyszłością jak skonstruować następne umowy, jeżeli chcemy 
żeby było lepiej robione i do tego żeby Zakład dosprzętowić żeby nie mogli narzekać, że nie mają 
czym wyjechać. I tutaj takie działania zostały podjęte. W związku z tym, że nie mamy na te 
sprawy pieniędzy trochę szukamy na zewnątrz i mamy przyobiecany taki ciągnik porządny z 
pługiem hydraulicznym od jednej z sąsiednich gmin, która rozdaje prezenty i w tym roku taki 
ciągnik mamy dostać w prezencie. Także tutaj może ten sprzęt da możliwość dotarcia do 
niektórych wąskich dróg, których w tej chwili nie mieli za bardzo możliwości odśnieżania.  
 
6) Fundusze unijne; 
 

Wiele osób zadaje pytanie, co z funduszami unijnymi, kiedy te fundusze wreszcie do Kamieńska 
przyjdą albo ile ich już jest. Także, jeśli chodzi o nowe fundusze to myślimy o pozyskaniu 
środków na: ujęcie wody w Kamieńsku; place zabaw; salę gimnastyczną czy halę sportową 
(niezależnie jak to nazwać na pewno ma być to sala większa niż ta, która obecnie jest przy PSP w 
Kamieńsku i ma być to sala, która nie tylko będzie służyć do zajęć wychowania fizycznego); 
świetlice wiejskie (w Aleksandrowie i w Ochocicach). Rozpatrujemy też możliwość na 
oświetlenie uliczne. Jest program, który daje możliwości modernizacji, rozbudowy, budowy 
nowych linii elektrycznych. 
 

SPOTKANIA BURMISTRZA: 
 

1. Spotkanie z Prezesem Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk;  
 

Odbyło się spotkanie z Panem Prezesem na temat planów rozwojowych i budowy następnych 
wiatraków. Ze względu na zmianę przepisów (nowe dokumenty wymagane w zakresie ochrony 
środowiska) termin realizacji tego przedsięwzięcia przesunie się o jakiś rok czasu. Z tego, co 
przekazał Pan Prezes jest to rzecz do zrobienia, nie wycofali się cały czas działają tylko, że jest 
powiedziane, że czasowo tyle taki raport się sporządza (robi się pewne badania jak to wpływa na 
środowisko, hałas, itd.). 
  
2. Spotkanie ze Starostą Radomszczańskim; 
 

Byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Pana Starostę dla wójtów i burmistrzów z Powiatu 
Radomszczańskiego. Omawianych tu było szereg spraw, mianowicie: 
1) Remonty dróg powiatowych – tutaj starostwo przedstawiło swoją koncepcję na to, co oni 

widzą w pierwszej kolejności do remontu. Po przeczytaniu listy z wszystkich gmin gmina 
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Kamieńsk miała dwie pozycje: droga Gorzędów – Kamieńsk (tzw. „schetynówka” - wartość 
około 4 milionów) i odwodnienie i budowa chodników na ulicy Mickiewicza w Gorzędowie, 
przy czym między wierszami było powiedziane, że zadania będą realizowane, ale pod 
warunkiem współpracy z gminami. Za tą współpracą się ukrywa to, że gminy będą dopłacać 
do tych dróg. Jeden z wójtów zapytał a co będzie jak gmina nie dopłaci czy ta droga nie 
będzie remontowana. Padła odpowiedź, no będzie remontowana trochę w innej kolejności. 
Proszę Państwa dla mnie to było zrozumiałe, że nie będzie albo będzie może za 15 lat. 

 
2) Utrzymanie dróg powiatowych (zimowe i letnie) – proponuje się przekazanie tego obowiązku 

łącznie z pieniędzmi na ten obowiązek gminom, przy czym stawki w tym roku nie wzrosną 
(będą takie jak w roku poprzednim, a w poprzednim nie były za wysokie, 900 zł za kilometr 
zimowego utrzymania i 200 zł za kilometr letniego).  

 
3) Środki posiadane przez Biuro Pracy – Pani Dyrektor powiedziała, że w poprzednim roku 

Biuro Pracy w Radomsku miało ogólnie 22-24 miliony, natomiast w tym roku – nieoficjalnie 
Pani dyrektor Orzeł powiedziała – w granicach 4 i pół miliona. Być może około połowy lutego 
zapadną jakieś decyzje, na co te pieniądze będą podzielone i jak będą podzielone na gminy. Pani 
dyrektor stwierdziła, że generalnie widzi pomoc osobom, które dopiero zaczynają pracę, czyli 
zaraz po szkole, widzi pomoc osobom, które są po 50-tym albo 55-tym roku życia gdzie im 
bardzo trudno znaleźć pracę ze względu na wiek oraz dla osób niepełnosprawnych czy osób, 
które mają jakiś inne utrudnienia, co do znalezienia pracy. Także na pewno będzie dużo gorzej 
jak w roku 2010 gdzie ten rok był uznany przez Panią Dyrektor Orzeł za rok bardzo bogaty, 
jeśli chodzi o środki finansowe.  

 
4) Było podsumowanie sportowe, taka spartakiada radnych, gdzie radni się spotykają, zjeżdżają 

grają w różne gry. Jest to okazja do zacieśniania kontaktów, wymiany jakiś poglądów, itd. 
Niestety muszę powiedzieć, że Gmina Kamieńsk w 2010 roku nie uczestniczyła w 
spartakiadzie, dlatego żadnego pucharu stamtąd nie przywiozłem, ani nawet dyplomu czy 
podziękowania. Także tutaj trzeba się zastanowić Panie i Panowie radni żebyśmy znowu nie 
byli jakąś białą plamą w powiecie, że nigdzie się nie pokazujemy. 

 

Proszę Państwa nie wiem czy nie opuściłem jakieś ważnej rzeczy, ale mówię te najważniejsze, 
które w tym okresie wystąpiły i chcę Państwu przekazać. Jednocześnie chcę, aby Państwo 
przekazywali te informacje dalej, bo po to są radnymi sołtysami żeby takie informacje do 
mieszkańców docierały. Prosiłbym jednak żeby czasami nie przeinaczać za bardzo tych 
informacji nie straszyć też mieszkańców, że gdzieś jest dramatycznie czy źle. No są problemy jak 
wszędzie, problemy trzeba będzie rozwiązywać... Ale myślę, że zasada jest taka, że informujemy 
mieszkańców, co się dzieje.  
 
Nie zgłoszono pytań do przedstawionego sprawozdania. 

Przewodniczący Rady zamknął punkt 6. i ogłosił 10 minut przerwy. 

Po przerwie (w godz. 1010 – 1020) Przewodniczący Rady wznowił obrady i przeszedł do punktu 7. 
 

p u n k t  7 
 

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku nt. działalności 
Zespołu Szkół. 

 
Przewodniczący Rady przypomniał, że dyrektor ZSP Pan Sławomir Fryc przebywa na zwolnieniu 
lekarskim, dlatego informacje na temat Zespołu Szkół przedstawi p.o. Dyrektora Pani Elżbieta 
Antoszczyk. Następnie poprosił Panią Dyrektor o zabranie głosu. 
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Pani Elżbieta Antoszczyk wyjaśniła, że jeżeli chodzi o działalność placówki to takie 
sprawozdanie zdała na posiedzeniu Komisji Oświaty, natomiast została poinformowana, że dzisiaj 
ma przedstawić informacje nt. ostatniej kontroli, która odbyła się w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych. Dodała: „Dla Państwa, którzy nie znają tej sytuacji związanej z kontrolą 
może w skrócie powiem, czego to dotyczy. – Otóż w roku szkolnym 2009/2010 6-ciu nauczycieli 
naszej szkoły rozpoczęło staż nauczyciela kontraktowego i po odbyciu tego stażu oraz uzyskaniu 
pozytywnej opinii dyrektora powinni odbyć rozmowę kwalifikacyjną przed wyznaczoną komisją. 
Termin tej rozmowy został ustalony przez Pana Dyrektora na dzień 29 grudnia, jednak przed 
wyznaczonym terminem tej rozmowy Pan Dyrektor rozchorował się i do tej pory przebywa na 
zwolnieniu. W dniu 21 grudnia ja zostałam powołana jako osoba w zastępstwie dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych i po analizie dokumentacji tych stażystów po prostu miałam 
wątpliwości dotyczące trzech stażystów. W związku z tym poprosiłam o pomoc w tym względzie, 
bo zdawałam sobie sprawę z tego, że postępowanie kwalifikacyjne można prowadzić wobec 
nauczycieli, którzy pozostają w stosunku zatrudnienia natomiast te 3 osoby nie były już 
pracownikami naszej szkoły w momencie, kiedy miałaby odbyć się ta rozmowa kwalifikacyjna. 
Prowadziłam te rozmowy telefonicznie z „delegaturą”, która skierowała mnie już bezpośrednio do 
Kuratorium Łódzkiego. W efekcie tych rozmów w dniu 28 grudnia zostałam poproszona o 
skierowanie do kuratorium oficjalnego już pisma w tej sprawie. Wcześniej poinformowano mnie, 
że w stosunku do tych 3 osób muszę wstrzymać postępowanie kwalifikacyjne aż do momentu 
wyjaśnienia. I tak też uczyniłam. Te osoby zostały poinformowane o tym, że wstrzymuję wobec 
nich postępowanie kwalifikacyjne. No i teraz w miniony poniedziałek przyjechała Pani 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty i dokonała kontroli właśnie dokumentacji związanej ze 
stażem tych nauczycieli. No i co mogę powiedzieć? Jeszcze oficjalnej opinii na piśmie nie 
otrzymałam natomiast z informacji, które na bieżąco przekazywała mi Pani kontrolująca oraz z 
informacji telefonicznych już po odbyciu kontroli dowiedziałam się, że w stosunku do tych osób 
faktycznie nie mogła być przeprowadzona ta rozmowa jednak te osoby nie powinny odejść ze 
szkoły bez uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Stanowisko Pani dokonującej kontroli 
jest takie, że dyrektor, który wiedział, że nie przedłuży umowy tym osobom po 31 sierpnia 
powinien zorganizować rozmowę kwalifikacyjną dla tych osób nawet w tym dniu, w którym 
poinformował ich o tym, że nie będą dalej pracownikami szkoły. Dotyczy to szczególnie dwóch 
osób, które właśnie w chwili obecnej nie są nigdzie zatrudnione natomiast istnieje jeszcze 
najprawdopodobniej taka szansa, że w stosunku do jednej z tych osób już po oficjalnym 
stanowisku kuratorium wystosuje pismo do dyrektora gimnazjum, w którym ta pani jest obecnie 
zatrudniona o zorganizowanie właśnie takiej rozmowy kwalifikacyjnej i tam ta rozmowa się 
odbędzie. Najprawdopodobniej – mówię – gdyż nie mam jeszcze oficjalnego stanowiska 
kuratorium. To są tylko rozmowy takie pokontrolne i jeszcze nie są potwierdzone pismem.” 
 
Burmistrz B.Pawłowski dodał, że skończyła się sprawa sądowa z nauczycielem od przedmiotów 
zawodowych, który został zwolniony. Pan ten ma wypłacone już w tej chwili odszkodowanie za 
niewłaściwe zwolnienie w wysokości ponad 11.000 złotych oraz 6-miesięczną odprawę, którą 
powinien mieć wypłaconą z chwilą otrzymania świadectwa pracy (czyli 31 sierpnia) i ta odprawa 
to jest około 13 tysięcy złotych. Poza tym z tego względu, że ten termin został przełożony o pół 
roku od tego dochodzą odsetki około kilkaset złotych, więc tutaj z tytułu skończenia tej sprawy 
budżet szkoły trochę ucierpi. 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapytał czy te osoby odeszły ze szkoły na własną prośbę 
czy też zostały zwolnione przez Pana Dyrektora? 
 
p.o. Dyrektora E.Antoszczyk wyjaśniła, że tym osobom nie została przedłużona umowa o pracę. 
 
Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady podziękował Pani Dyrektor za przybycie i udzielenie informacji, następnie 
przeszedł do punktu 8. 
 
(Pani Elżbieta Antoszczyk opuściła salę obrad.) 
 

p u n k t  8 
 

Przyjęcie budżetu gminy na 2011 rok. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił o zabranie głosu Skarbnik Gminy p. Marię Ozgę.  
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli chodzi o kolejność uchwalania poszczególnych 
projektów uchwał dotyczących budżetu na rok 2011 to najpierw należy przyjąć Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Kamieńsk na lata 2011-2014, a później budżet Gminy Kamieńsk na 
rok 2011.  
Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-2014. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 2011-2014. Głosowało 11 radnych. 
Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk na lata 
2011-2014.                                                                                                               Załącznik Nr 14 
 

Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z uchwałą Nr II/274/2010 z dnia 
27.12.2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii 
dotyczącej projektu budżetu Gminy Kamieńsk na 2011 rok. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. uchwała.                                                            Załącznik Nr 15 
 
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji stałych Rady Miejskiej przedstawili opinie 
poszczególnych Komisji na temat projektu budżetu na rok 2011. 
Wszystkie Komisje stałe Rady Miejskiej w Kamieńsku pozytywnie zaopiniowały projekt 
budżetu na rok 2011. 
Następnie Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Kamieńsk na rok 2011. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem budżetu. 
 
Radny G.Turlejski poprosił Pana Burmistrza o informacje, jaki planuje podział dotacji na sport. 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił: „Mamy ogólną kwotę, Ta kwota została zwiększona ze 150.000 
zł na 183.000 także będzie troszkę łatwiej to dzielić. Oczywiście: klub ŚWIT” Kamieńsk, 
oczywiście „POLONIA” Gorzędów, oczywiście klub sportowy uczniowski i siatkówka, która 
byłe do tej pory. I być może jakieś nowe zadanie, jeżeli byłaby taka chęć i byłyby takie 
możliwości, bo to też planów można mieć bardzo dużo, ale możliwości są ograniczone. Myślę, że 
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nie będą to sumy jakieś drastycznie odbiegające od potrzeb zwłaszcza klubów sportowych, czy 
nie będą to jakieś rewolucje z przesunięciami tych środków. W tej chwili jesteśmy na etapie 
zbierania jakby zapotrzebowań od klubów, zwłaszcza analizowania działalności tych klubów, ich 
propozycji na przyszłość, ile tam sekcji jest drużyn itd., żeby dopasować te środki. Będziemy się 
dobrze przyglądać żeby to dobrze spożytkować. Dzisiaj nie jestem w stanie dokładnie określić 
podziału. Rewolucji nie będzie w każdym bądź razie.” 
 
Radny G.Turlejski dodał: „Następne pytanie; budżet ten niewiele różni się od projektu budżetu, 
który ja przedstawiłem 15 listopada (w 99% jest to ten sam budżet). Pan Burmistrz tak bardzo 
krytykował mnie w kampanii wyborczej odnośnie prowadzenia budżetu, środków finansowych, 
zaciągania kredytów i robi Pan to samo. – stąd moje pytanie. – czy punkt widzenia zmienił się 
Panu w stosunku do zmiany punktu siedzenia? Co za zmiany zaszły Panie Burmistrzu?” 
  
Burmistrz B.Pawowski zaznaczył, że chciałby się merytorycznie skupić na samym budżecie, bo 
tego dotyczy dzisiejsza dyskusja. Podkreślił, że nie do końca zgadza się z twierdzeniem, że to jest 
ten sam budżet, który został złożony w miesiącu listopadzie. Ten budżet różni się od tamtego na 
tyle na ile może się na tą chwile różnić, bo nie da się zrobić rewolucji i nagle przewrócić budżetu 
do góry nogami w ciągu roku budżetowego. Na pewno widzi inną filozofię w wykorzystaniu tych 
środków, wspomagania tych środków środkami z zewnątrz. Jednocześnie zaznaczył, że dzisiaj 
widzi, że w stosunku do tego budżetu będą potrzebne korekty i zmiany, co jest widoczne poprzez 
zgłaszane przez mieszkańców potrzeby związane np. z remontami dróg, czy innymi, jednak 
dzisiaj nie wiadomo, jakie to będą kwoty i wpisywanie jakiś tam kwot, które później będą 
korygowane i zmieniane nie jest sensowne. Dodał: „Na pewno będzie się to różniło w 
wykonywaniu tego budżetu... Ja myślę, że to jest budżet na tą chwilę realny. Proszę również 
radnych o zobaczenie, że jest to tekst jednolity, czyli mamy coś razem i chcę zwrócić uwagę, że 
jest chyba bardziej przejrzysty niż to było poprzednio. Ja uważam, że budżet różni się na ile może 
się na tą chwilę różnić.” 
 
Radny G.Turlejski zwrócił się, aby powstrzymać się z krytyką i nie mówić, że budżet lat 
poprzednich był budżetem nieprzejrzystym, bo to jest nieprawda. Podkreślił, że budżet za każdym 
razem był przejrzysty i czytelny i zawsze była pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 
  
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2011. Głosowało 11 radnych. Za 
przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt 
uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamieńsk na rok 2011.        Załącznik Nr 16 
 

p u n k t  9 
 

Podjęcie uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec zapoznał radnych z następującymi projektami uchwał: 
 

� w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku; 
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Radny G.Turlejski zapytał, w jaki sposób Pan Burmistrz skonsultował ten projekt ze 
społeczeństwem, bo zgodnie z przyrzeczeniem przedwyborczym miał konsultować wszystkie 
uchwały ze społeczeństwem? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że konsultował to w rozmowach z Panią doktor, z 
mieszkańcami jak również w rozmowach z radnymi Rady Miejskiej. 
 
Radny G.Turlejski zapytał czy Pan Burmistrz ma jakiś dowód pisemny, że się konsultował z 
mieszkańcami? 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że nie ma, nie gromadzi takich dowodów, jeżeli będzie taka 
potrzeba to postara się robić notatki na przyszłość. 
 
Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania. Poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kamieńsku. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu 
uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty 
jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kamieńsku.                                                                                       Załącznik Nr 17 
 

� w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Gminy Kamieńsk jako terenu górniczego; 

 
Sekretarz Gminy p. R.Kurman omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Kamieńsk jako terenu 
górniczego. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. 
W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
Gminy Kamieńsk jako terenu górniczego.                                                                 Załącznik Nr 18 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości; 

 
Sekretarz Gminy p. R.Kurman omówił ww. projekt uchwały. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek 
podatku od nieruchomości. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały 
głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/250/08 z dnia 26 listopada 
2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.                             Załącznik Nr 19 
 

� w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/246/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w 
sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji w 
sprawie podatku od nieruchomości; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/246/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/246/04 z dnia 30 listopada 
2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i deklaracji w 
sprawie podatku od nieruchomości.                                                                         Załącznik Nr 20 
 

� w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/339/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w 
obrębie geodezyjnym Ochocice w Gminie Kamieńsk; 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLIII/339/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie geodezyjnym Ochocice w Gminie Kamieńsk. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku 
głosowania ww. projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/339/09 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
30 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Kamieńsk i w obrębie 
geodezyjnym Ochocice w Gminie Kamieńsk.                                                         Załącznik Nr 21 
 

� w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-
2015; 
 

Radny G.Turlejski zgłosił wniosek: 
• O przełożenie głosowania tej uchwały na następną sesję w związku z brakiem podpisu 

projektodawcy na załączniku do uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poprosił Panią mecenas o wyrażenie opinii w tej sprawie. 
 
Radca prawny p. B.Mazurkiewicz wyjaśniła: „Nie bardzo rozumiem, dlatego że załącznik nie 
musi być pieczętowany, pieczętowana jest uchwała. Z prawnego punktu widzenia nie ma wymogu 
formalnego, aby załączniki były również sygnowane przez wnioskodawcę wystarczy, że jest 
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projekt uchwały. Na dobrą sprawę nawet gdyby tak popatrzeć to Statut przewiduje li i jedynie to, 
że na uchwale musi być pieczątka radcy prawnego (wiadomo, że również wtedy zaakceptował też 
załączniki). Jest to kwestia tylko i wyłącznie formalna, czyli jeżeli Państwo przyjmą, że jest taki 
wymóg, że należy no to oczywiście będą na pewno one stemplowane. Natomiast wymogu 
formalno-prawnego takiego nie ma.” 
 

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie wniosek radnego G.Turlejskiego o 
przełożenie głosowania nad projektem uchwały na następną sesję. Głosowało 11 radnych. Za 
przyjęciem wniosku głosował 1 radny. 9 radnych głosowało „przeciw”. 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony. 
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015. Głosowało 11 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 1 radny wstrzymał się od 
głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2015.                                                                                                               Załącznik Nr 22 
 

� w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2011; 

 
Burmistrz B. Pawłowski zgłosił wniosek o wprowadzenie następujących poprawek do Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011: 
 

1) w punkcie 7. (str.6) W skład Komisji wchodzą przedstawiciele: szkół, MOPS, Policji, 
Urzędu Miejskiego – dołożyć – „oraz inne osoby”.  

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. zmiany. Głosowało 11 radnych. Za 
przyjęciem ww. zmiany głosowało 10 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania zmiana została przyjęta. 
 

2) (str. 8) pkt. 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                        
w szczególności dla dzieci i młodzieży; 

 
A. W Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku: a) zajęcia sportowo-rekreacyjne – 5 godzin 

tygodniowo (zamiast zajęć świetlicowo-opiekuńczych – 4 godz.); b) zajęcia harcerskie – 1 
godzina tygodniowo (zamiast 2 godz.); c) zajęcia informatyczne – 2 godziny tygodniowo 
(bez zmian); d) zajęcia z języka angielskiego – wykreślić; e) zatrudnienie psychologa oraz 
logopedy – 3 godziny tygodniowo (bez zmian). 

 

B. w Publicznym Gimnazjum w Kamieńsku: a) zajęcia świetlicowo-opiekuńcze – 2 godziny 
tygodniowo (bez zmian); b) zajęcia sportowo-rekreacyjne – 4 godziny tygodniowo (zamiast 2 
godz.); c) zajęcia informatyczne – 1 godzina tygodniowo (bez zmian); d) zajęcia plastyczne – 
1 godzina tygodniowo (bez zmian). 

 

W pozostałych szkołach bez zmian. 
 

Przewodniczący Rady J. Kozik zapytał czy są jakieś zapytania do zaproponowanych zmian. 
 

Radny G.Turlejski zaznaczył, że dziwi się, iż burmistrz na sesji wprowadza poprawki do swojego 
projektu uchwały. Uważa, że projekt ten powinien być wycofany spod głosowania. 



 16

  Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. poprawki. Głosowało 11 radnych. Za 
przyjęciem poprawek głosowało 10 radnych. 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania ww. poprawki zostały przyjęte. 

 
3) (str. 14) Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 
 

1. Ustala się wysokość wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za udział w każdym posiedzeniu Komisji w wysokości: Przewodniczący 
Komisji – 120 zł brutto(zamiast 150 zł); Z-ca przewodniczącego Komisji – 90 zł brutto(zamiast 
120 zł); Sekretarz komisji – 100 zł brutto(zamiast 130 zł); Członek Komisji – 70 zł 
brutto(zamiast 100 zł).  

 
Nie zgłoszono uwag do ww. propozycji. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. zmiany wysokości wynagrodzeń Komisji. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. zmian głosowało 10 radnych. 1 radny wstrzymał się 
od głosu. W wyniku głosowania ww. zmiany zostały przyjęte. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu uchwały. 
 
Radny G.Turlejski zwrócił się do Sekretarza Gminy i zapytał: „Panie Sekretarzu jak Pan ze swojej 
wiedzy samorządowej ocenia ten program, który za chwilę będziemy głosować, dobry on jest czy 
zły? Jak Pan go ocenia jako sekretarz urzędu osoba nadzorująca urząd?” 
 
Sekretarz Gminy R.Kurman wyjaśnił, że nie przygotowywał tego programu, ale go przeglądał i na 
ten moment na te możliwości finansowe, jakie gmina posiada, ocenia go pozytywnie. 
Jednocześnie podkreślił, że jeżeli będzie gminę stać, będą środki na ten cel, to ten program w 
ciągu roku może ulec zmianie, będzie można rozszerzyć zakres prowadzonych zajęć. 
 
Burmistrz B.Pawłowski zaapelował do radnych, że jeżeli zadają pytanie to żeby nie wskazywali, 
kto ma odpowiadać, bo wnioskodawcą jest burmistrz i burmistrza obowiązkiem jest udzielenie 
odpowiedzi bądź wskazanie pracownika, który tej odpowiedzi udzieli. Natomiast bardzo prosi o 
trzymanie się uchwał na temat, których jest dyskusja. 
 
Radny M.Ludwiczak zwrócił uwagę, aby pieniądze, które zostaną zaoszczędzone z wynagrodzeń 
członków komisji zostały przeznaczone na pozostałe usługi, żeby nie było tak, że są mniejsze 
diety to będzie zrobionych więcej posiedzeń i wyjdzie na to samo. 
 
Burmistrz B.Pawłowski podkreślił, że nic nie stoi na przeszkodzie, można zwiększyć tę kwotę i w 
preliminarzu dokonać tu zmian, można też zmienić to w trakcie realizacji programu. Natomiast, 
co do ilości posiedzeń Komisji uważa, że tutaj będzie też pilnowane ze strony Urzędu żeby tych 
spotkań była właściwa ilość. 
 
Przewodniczący Rady zapytał radnego M.Ludwiczaka czy odnośnie swojej propozycji zgłasza 
wniosek formalny? 
 
Radny M.Ludwiczak wyjaśnił, że nie musi to być dzisiaj tylko, jeżeli te pieniądze zostaną to 
każdy grosz jak zostanie to żeby był przeznaczony na punkt pozostałe usługi gdzie jest 16.556 zł. 
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Radny G.Turlejski: „Do Pana Sekretarza jeszcze... Panie Sekretarzu ten program w stosunku do 
tego, który obowiązywał w zeszłym roku to praktycznie nic się nie zmienił jest taki sam. W 
zeszłym roku (dokładnie 29 stycznia) na sesji o tym programie powiedział Pan następująco: Dla 
mnie to jest makulatura to nie jest program dla gminy...  No serdecznie gratuluję Panu zmiany 
punktu widzenia w zależności od punktu siedzenia.” 
 
Więcej uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 z przyjętymi poprawkami. 
Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 10 radnych. 1 radny 
wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty wymaganą 
większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2011.                                                                                     Załącznik Nr 23 
 

� w sprawie odwołania Pana Ryszarda Kurmana ze składów stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku; 

 
Nie zgłoszono pytań do ww. projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania Pana 
Ryszarda Kurmana ze składów stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamieńsku. Głosowało 11 
radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W wyniku głosowania 
projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Kurmana ze składów stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Kamieńsku.                                                                                           Załącznik Nr 24 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska; 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poprosił o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji rolnictwa.  
 
Radny R.Turlejski zgłosił kandydaturę p. Mirosława Zięby. 
 
Radny M.Zięba wyraził zgodę na kandydowanie. 
 

Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (powołanie w skład komisji p. Mirosława 
Ziębę). Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. projektu uchwały głosowało 11 radnych. W 
wyniku głosowania projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Załącznik Nr 25 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw 
Socjalnych; 
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Wiceprzewodniczący Rady A.Pawelec odczytał pismo radnego G.Turlejskiego w sprawie 
zgłoszenia akcesu przynależności do następujących komisji:  
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowi, Sportu i Spraw Socjalnych; 
- Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej; 
- Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 26   
               
Przewodniczący Rady J.Kozik poinformował, że oprócz kandydatury Pana Grzegorza 
Turlejskiego chęć pracy w komisji oświaty wyraziła również Pani Renata Jurczyk.          
Następnie odczytał pismo Pani Renaty Jurczyk dotyczące akcesu do Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowi, Sportu i Spraw Socjalnych. 
 

W załączeniu do protokołu – ww. pismo.                                                                Załącznik Nr 27                 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury: 

1) Radnego Grzegorza Turlejskiego; 
 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem kandydatury radnego G.Turlejskiego głosowało 2 radnych. 
9 radnych głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. kandydatura została odrzucona. 
 
2) Radnej Renaty Jurczyk; 
 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem kandydatury radnej R.Jurczyk głosowało 11 radnych. W 
wyniku głosowania ww. kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i 
Spraw Socjalnych.                                                                                                    Załącznik Nr 28                
 
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony 
Przeciwpożarowej; 

 
Przewodniczący Rady J.Kozik zgłosił kandydaturę Pana Radosława Turlejskiego. 
 
Radny Radosław Turlejski wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady J.Kozik poddał pod głosowanie kandydatury: 

1) Radnego Grzegorza Turlejskiego; 
 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. kandydatury głosowało 2 radnych. 9 radnych 
głosowało „przeciw”. W wyniku głosowania ww. kandydatura została odrzucona. 
 

2) Radnego Radosława Turlejskiego.; 
 

Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem ww. kandydatury głosowało 11 radnych. W wyniku 
głosowania kandydatura radnego Radosława Turlejskiego została przyjęta jednogłośnie. 
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W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/32/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i 
Ochrony Przeciwpożarowej.                                                                                    Załącznik Nr 29                
 

� w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury; 

 
Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś kandydatury z sali do pracy w komisji gospodarki? 
 
Nie zgłoszono kandydatur. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i Infrastruktury, tj. przyjęcie do ww. 
Komisji radnego G.Turlejskiego. Głosowało 11 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały 
głosowało 10 radnych, 1 radny głosował „przeciw”. W wyniku głosowania ww. projekt uchwały 
został przyjęty wymaganą większością głosów. 
 

W załączeniu do protokołu – Uchwała Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 
28.01.2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki, Mienia Komunalnego i 
Infrastruktury.                                                                                                           Załącznik Nr 30                
 

W związku z wyczerpaniem projektów uchwał Przewodniczący Rady zamknął punkt 9. i 
przeszedł do punktu 10. 
 

p u n k t  10 
Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny G.Turlejski zgłosił następujące zapytania do Burmistrza Kamieńska:  

1) „Sprawa ulicy Kolejowej i przejazdu na ulicy Kolejowej; W doniesieniach prasowych 
przeczytałem, że przeprowadził Pan konsultacje z mieszkańcami, a na sesji Rady nie 
słyszałem żeby Rada uchwalała uchwałę w sprawie konsultacji. Może Pan szerzej powie: czy 
to były konsultacje, czy nie, czy po prostu na ulicy Pan kogoś zagadnął i uznał to za 
konsultacje. Co to było takiego?” 
 

Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział: „Konsultacje są w różnej formie. Nie było konsultacji w 
formie uchwały (mylimy pewne pojęcia w moim odczuciu) były rozmowy z mieszkańcami. 
Myślę, że tutaj ważniejszą rzeczą jest kwestia bezpieczeństwa mieszkańców i właściwego 
zadbania o ten przejazd w kontekście prób zmiany przez PKP na mniej bezpieczny (w odczuciu 
mieszkańców, radnych, i w moim odczuciu). Miałem prawo do wygłoszenia takiej opinii i 
wygłosiłem. Co do mediów, w których się tam coś pisze różnie to bywa i bym tak do końca 
literalnie nie czytał tego, co media napiszą czy pokażą, bo czasami jest to sytuacja taka, że 
wypowiedź jest długa czasami jest skrócona tylko fragment tej wypowiedzi. No trzeba by było 
redaktorów spytać, w jakim sensie oni to wycięli. Ja powiem Państwu szczerze to, co 
powiedziałem na poprzedniej sesji nadal potwierdzam i podtrzymuję” 
 
2) „Sprawa kasacji wyroku w sprawie płacenia podatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych; 

Panie Burmistrzu 19 stycznia miała się odbyć kasacja wyroku w tej sprawie w Sądzie 
Najwyższym. Proszę powiedzieć jak się ta sprawa przedstawia, jakie ona ma skutki?” 

 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że na tę chwilę przyszedł protokół z tej kasacji, musi być 
obejrzany przez prawnika. Trzeba by było sobie ten protokół odczytać najpierw literalnie przez 
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osobę znająca prawo później do tego dołożyć komentarze. Dodał: „Powiem tak - sytuacja jest 
trochę dla mnie niezręczna, bo miałem tam występować w roli oskarżonego i oskarżyciela, co jest 
paradoksalne w związku z tym upoważniłem Pana Sekretarza do zajęcia stanowiska w tej kwestii. 
Z tego, co wiem od Pana Sekretarza to podjął decyzję o wycofaniu kasacji i taką informację do 
sądu przekazał.” 
 
Radny G.Turlejski zapytał, co kierowało Panem Burmistrzem, że zdecydował się na wycofanie 
kasacji? 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że nie wycofał kasacji tylko upoważnił Pana Sekretarza do 
podjęcia decyzji w tej sprawie.  
 

3) „Panie Burmistrzu w Sądzie w Radomsku miała być kontynuowana sprawa zapłaty za 
bezumowne korzystanie z terenu pod tzw. „kiosk”. Jaki finał ma ta sprawa?” 

 
Burmistrz B. Pawłowski odpowiedział: „Ze względu na to, że sprawy nie znam do końca, nie ma 
dokumentów adekwatnych w Urzędzie Miejskim i występujemy do pełnomocnika, który 
prowadził tą sprawę z ramienia gminy (zresztą za 3.050 złotych jakby u nas nie było dwóch 
mecenasów) także nie było tych dokumentów i na posiedzeniu sądu ustalono następny termin. Jest 
to termin pod koniec lutego z tego, co pamiętam. Po drugie – korzystając z okazji jak już Pan 
zadał to pytanie – to Pani Sędzina zapytała mnie czy podtrzymuję zdanie swojego poprzednika, na 
co nie byłem w stanie odpowiedzieć, bo musiałbym przejrzeć dokumenty żeby powiedzieć czy 
podtrzymuję czy nie. Natomiast zapytała mnie (bo wielokrotnie pytała poprzednika mojego czyli 
Pana osobę) skąd się wzięły wyliczenia 18 tysięcy roszczeń bo Sąd od Pana takich wyliczeń 
takich informacji nie dostał (to ja cytuję Panią Sędzię). No, ale jak już Pan temat rozpoczął to by 
może Pan powiedział skąd ta kwota 18 tysięcy?” 
 
Radny G.Turlejski odpowiedział, że w tym czasie przestał być burmistrzem, dlatego nie mógł się 
odnieść, co do zapytania Sędziego Sądu Rejonowego w tej sprawie. Następnie zapytał: „Panie 
Burmistrzu czy Pan zgubił pieczątkę, bo zauważyłem, że są dwa różne odciski Pana pieczątek na 
dokumentach, które otrzymuję?” 
 
Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że nie zgubił pieczątki po prostu posiada dwie pieczątki. 
 

Następnie głos zabrał radny Radosław Turlejski i zgłosił następujące zapytania:  

1) Czy Pan Burmistrz zna kwotę, jaka została wydana przez poprzednika na pomniki oraz 
czy gmina pójdzie w tym samym kierunku czy może pieniądze z tego funduszu będzie 
wydawała na rzeczy potrzebniejsze np. udrażnianie rowów? 

 

Burmistrz B.Pawłowski odpowiedział, że dzisiaj radni przegłosowywali projekt budżetu, w 
którym zaproponował pewne zmiany. Są to zmiany dotyczące tego, co chcemy i co wiemy, że 
trzeba by było realizować, czyli sala gimnastyczna, place zabaw. Dodał: „Ja uważam, że pomniki 
są rzeczą bardzo ważną, pamięć jest rzeczą bardzo ważną, trzeba natomiast też myśleć o rzeczach 
bieżących. W najbliższym czasie nie widzę takiej potrzeby, jeżeli chodzi o pomniki a widzę 
bardzo dużą potrzebę, jeżeli chodzi o odwodnienie, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, bo to jest 
istotne.” 
 

2) Jak Pan Burmistrz zapatruje się na kwestie monitoringu miasta Kamieńska? 
 
Burmistrz B.Pawłowski zaznaczył, że w tej kwestii miał swoje zdanie, że przynajmniej pewne 
obszary Kamieńska powinny być monitorowane (centrum Kamieńska, Orlik, może jeszcze jakieś 
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inne miejsca). Nie ulega wątpliwości, że taki monitoring dobrze zrobiony, rozsądnie, zwiększa 
bezpieczeństwo mieszkańców, a bezpieczeństwo jest bardzo ważne. 
 

3) Czy w ostatnim okresie rządzenia poprzedniej władzy zaistniały jakiekolwiek znaczne 
zmiany w sensie umów o pracę czy podwyżek? 

 

Burmistrz B.Pawłowski wyjaśnił, że tego, co jest mu wiadomo to w ostatnim krótkim czasie były 
zmiany w tej kwestii, co do zmiany umów o pracę i co do wysokości płacy niektórych 
pracowników. Natomiast ile, kto, to jest rzeczą tajną między pracodawcą a pracownikiem.  
 

4) Jaką odprawę otrzymał poprzedni burmistrz? 
 
Skarbnik Gminy M.Ozga wyjaśniła, że poprzedni burmistrz otrzymał 27 tysięcy złotych odprawy 
plus ekwiwalent za urlop. Natomiast, co do wysokości ekwiwalentu za urlop może podać później, 
bo w tej chwili nie pamięta tej kwoty. 
 
Więcej zapytań nie zgłoszono. 
 

p u n k t  11 

Zakończenie posiedzenia. 
 
Przewodniczący Rady Jarosław Kozik podziękował radnym i zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam IV sesję Rady Miejskiej w 
Kamieńsku VI kadencji.” 
 
 
Protokołowała: 
 
Halina Bąkowicz  
 
 
 
 


